
Twórcy ludowi
i rzemiosło artystyczne
powiatu chełmskiego





Szanowni Państwo

Folder prezentuje bogactwo form twórczości ludowej z terenu powiatu chełmskiego. Publikacja 
promuje twórczość ludową oraz tradycję regionalną, której bogactwo i piękno jest wizytówką 
i dumą powiatu chełmskiego.

W folderze odnajdą Państwo różne dziedziny sztuki ludowej: hafciarstwo, koronkarstwo, robótki 
szydełkowe, malarstwo, rysunek, rzeźbę, kowalstwo artystyczne, bibułkarstwo i poezję.

Poznają Państwo twórców z powiatu chełmskiego, dla których wykonywane rzemiosło to nie tylko 
zawód, ale przede wszystkim pasja. Publikację przygotowano z myślą o turystach, chcących na 
mapie powiatu chełmskiego odnaleźć zapominane już zawody i tradycje oraz odkryć je na nowo.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do opracowania publikacji, „Twórcy ludowi i rzemiosło 
artystyczne powiatu chełmskiego”, a w szczególności twórcom i pasjonatom lokalnej kultury. 
Wyrażam nadzieję, że jej odbiorcy spędzą czas pożytecznie, obcując z bohaterami niniejszego wydania.

Starosta Chełmski
Piotr Deniszczuk
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Wiersze Józefa Ciszewskiego mają charakter ludowej ballady 
(opowieści) lub wierszowanej kroniki. Dość często pisane z nutą 
ironii. Natomiast pieśni religijne, wyrażają głęboką wiarę poety i są 
ludową poezją. Pierwszy wiersz powstał w 1970 r. i opowiada 
o budowie drogi do Strzelec. Potem powstały kolejne mówiące 
o różnych wydarzeniach z życia rodziny, wsi, gminy, parafii, kraju. 
W jego twórczości możemy znaleźć też wiersze skierowane do 
dzieci. Napisał również kilka tekstów pieśni religijnych i ludowych 
oraz skomponował do nich melodie. Niejednokrotnie wygrywa 
je na harmonijce ustnej. Najwięcej wierszy powstało po 1990 r. 
Wiele utworów pisanych jest na specjalne zamówienie instytucji, 
zespołów lub osób prywatnych. Twórczość Józefa Ciszewskiego 
prezentowana jest podczas uroczystości parafialnych i gminnych, 
jak również podczas spotkań z młodzieżą szkolną. W dalszym 
ciągu poeta aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności, 
dostrzegając jej potrzeby i opisując wydarzenia.

Alicja Kucińska zajmuje się plecionkarstwem. Jest to sposób wy-
platania różnych przedmiotów za pomocą słomy. Do wyplatania 
używa słomy żytniej, ściętej tuż przed żniwami, gwarantuje to jej 
większą kolorystykę.
Wszystkie pomysły bierze z głowy, nie zdarzają się identyczne 
przedmioty. Każdy ma indywidualny charakter. Inspiracje bierze 
z otaczającego świata, pomocna jest też wyobraźnia. Wśród 
przedmiotów wyplatanych znajdują się: wazony, świeczniki, 
tace, ozdoby świąteczne, kwiaty. Wszystkie przedmioty są 
w pełni użytkowe. Wybrane eksponaty można obejrzeć w domu 
artystki, na Dożynkach gminnych i powiatowych, Święcie Pszczoły 
w Okszowie i innych imprezach folklorystycznych.

Twórca ludowy
JÓZEF CISZEWSKI

Strzelce, Gmina Białopole

Twórczyni ludowa
ALICJA KUCIŃSKA
Teresin, Gmina Białopole
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Rękodziełem interesuje się od kilku lat. Zajmuje się papierowym 
wikliniarstwem, biżuterią oraz wyrobami z papieru. Swojej pasji 
poświęca każdą wolną chwilę. Lubi tworzyć, a w szczególności jeśli 
widzi, że swoim rękodziełem wzbudza  podziw i zachwyt wśród 
innych. Pani Grażyna swoimi pracami często obdarowuje rodzinę 
oraz bliskich. Prace corocznie udostępniane są dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Białopolu podczas Dożynek gminnych, powia-
towych, oraz innych wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu.

Swoje prace tworzy od wielu lat. Zajmuje się haftowaniem oraz 
wszelkiego rodzaju robótkami z nici oraz włóczki. Jest to jej 
ulubione zajęcie, poświęca temu większość swojego czasu. Lubi 
tworzyć tym bardziej, jeśli komuś to, co robi podoba się, swoje 
prace często rozdaje rodzinie i znajomym. Dodatkowo śpiewa 
w Zespole „Borowianki”. Prace corocznie można obejrzeć pod-
czas Dożynek gminnych, powiatowych, oraz innych wydarzeń 
kulturalnych na terenie Powiatu.

Twórczyni ludowa
GRAŻYNA KUDREL

Gmina Białopole

Twórczyni ludowa
ANNA REPEĆ
Raciborowice Kolonia, Gmina Białopole
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Przygodę z haftowaniem zaczęła gdy miała 20 lat. Wszystkiego nauczyła się 
sama, metodą prób i błędów. Haftuje obrazki okolicznościowe dla znajomych 
i rodziny. Nie szyję na zamówienie, gdyż nie lubi pracy pod presją. Często ma 
zaczęte trzy lub cztery różne wzory. Haftowanie jest chwilą relaksu i odpoczynku.

Od ponad 30 lat robótki na drutach jak i na szydełku są jej 
pasją. Daje jej to satysfakcję i odprężenie. Wszystkie wyroby są 
inspirowane własnym pomysłem lub wzorowane na podstawie 
czasopism. Charakteryzuje je precyzja wykonania. Potrafi zrobić 
niemalże wszystko - od ciekawych obrusów, serwetek, poszewek, 
ozdób, dekoracji, po przepiękne bluzki na szydełku. Pani Alfreda 
swoje prace corocznie wystawia na Dożynkach gminnych oraz 
wystawach na różnych uroczystościach w sąsiednich gminach. 
Jest laureatką II miejsca na turnieju gmin „Między Nami Sąsiadami”.

Twórczyni ludowa
MAŁGORZATA ROGALA

Gmina Białopole

Twórczyni ludowa
ALFREDA RÓŻAŃSKA-KODENIEC
Strzelce, Gmina Białopole
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Zajmuje się wyrobami z papieru, ze słomy oraz hafciarstwem. 
W każdej wolnej chwili stara się tworzyć coś nowego.
W swoich pracach może pochwalić się kwiatami ze słomy, 
wszelkiego rodzaju ptakami z papieru oraz pięknie wyszytymi 
i wyhaftowanymi obrusami. Prace corocznie udostępniane są 
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu, podczas Dożynek 
gminnych, powiatowych, oraz innych wydarzeniach kulturalnych 
na terenie Powiatu.

Obrazy tworzone przez Panią Stanisławę to dokumentacja ilu-
strująca architekturę wiejską m.in. chałupy, wiatraki, młyny, 
kościoły, obrzędy ludowe, bardzo często już zanikające m. in. 
sobótki, majenie krów, kolędnicy, dożynki, darcie pierza, a także 
tradycyjne zajęcia wiejskie - kopanie ziemniaków, żniwa, pieczenie 
chleba i wiele innych. Zafascynowały ją również kwiaty, duże, 
bujne rozkwitłe na płótnie oraz pełne dostojeństwa i mistycyzmu 
ikony. Pasjonuje ją również realistyczne i narracyjne ujmowanie 
treści oraz bogactwo i ciepło barw. To właśnie charakterystyczne 
elementy wyróżniające jej malarstwo. Dotychczasowy dorobek 
to około kilkaset obrazów. Zdobi również pisanki, wykorzystując 
wosk i technikę batikową. Są to misterne dzieła wykorzystujące 
motywy ludowe, roślinne, religijne. Podobnie jest z wycinankami. 
Ażurowe cięcia, układają się we wzorzyste kompozycje i scen-
ki rodzajowe.

Twórczyni ludowa
PETRONELA SZADOWSKA

Raciborowice Kolonia, Gmina Białopole

Twórczyni ludowa
STANISŁAWA MĄKA
Gmina Chełm

7



Od wielu lat zajmuje się najstarszą, tradycyjną metodą tworzenia 
pisanek czyli skrobaniem. Daje jej to satysfakcję i odprężenie. 
Dodatkowo ozdabia je również woskiem. Wszystkie wyroby są 
inspirowane własnym pomysłem. Charakteryzuje je precyzja 
wykonania. W dorobku prac można również podziwiać stroiki 
świąteczne z szyszek, mchu, gałązek i innych „darów Ziemi”. 
Potrafi zrobić niemalże wszystko. Może pochwalić się I nagrodą za 
najpiękniejszy ogródek wiejski. Swoje prace wystawia na Dożyn-
kach gminnych, jarmarkach oraz wystawach na uroczystościach 
w sąsiednich gminach. Jest laureatką I miejsca w konkursie na 
Pisankę i Stroik Świąteczny zorganizowny przez Gminny Ośrodek 
Kultury i Turystyki w Dorohusku oraz wyróżnienia w Starostwie 
Powiatowym w Chełmie za pisankę wielkanocną.

Od lat związana z rodzinną wsią. Udaje się jej z powodzeniem łączyć pracę zawodową z działalnością 
społeczną. Od chwili powstania jest członkinią zespołu śpiewaczego „Sąsiedzi”, znanego wcześniej 
jako „Wesołe Sąsiadki”. Tworzy dla siebie i dla innych, dla rodziny, wiele prac przekazuje na cele 
charytatywne, bo dzielenie się z innymi, własnoręcznie zrobionymi pracami przynosi jej niebywałą 
satysfakcję i jest świetnym motorem napędowym do dalszej działalności twórczej. Do zrobienia swo-
ich prac wykorzystuje przeróżne materiały: słomę, liście, kolorowy papier, bibułę i krepinę, wstążki 
i tkaniny, a inspirację czerpie łącząc własne pomysły z podpatrzonymi u innych twórców ludowych 
technikami i motywami. Niezwykle skromna, tworzy głównie wieczorami, by odpocząć po aktywnym 
dniu. Wychodzi ze słusznego przekonania, że praca twórcza ją relaksuje i wycisza, będąc jednocześnie 
świetną zabawą. W jej dorobku twórczym znajdziemy barwne pająki ze słomy, pisanki, jaja wielka-
nocne na wzór pisanek, stroiki, palmy, kwiaty z papieru, bibuły karbowanej, krepiny, liści z kukurydzy, 
ozdobne papierowe kule, a także wianki sobótkowe i wieńce dożynkowe. Te ostatnie rolnicy z całej 
Polski mieli okazję czterokrotnie podziwiać  na „Jasnogórskich  Dożynkach” w Częstochowie, dokąd  
inicjowała i organizowała wyjazdy. Swoje artystyczne zdolności stara się przekazać innym, organizując 
warsztaty rękodzielnicze w Michałówce w latach 2011 i 2013, ponadto zapraszana jest na różnego 
rodzaju zajęcia, pokazy w szkołach, ośrodkach kultury i bibliotekach.

Twórczyni ludowa
LUCYNA DERKACZ

Michałówka, Gmina Dorohusk

Twórczyni ludowa
IRENA IWAŃCZUK
Michałówka, Gmina Dorohusk
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Od 5 lat zajmuje się rzeźbą w drewnie, choć tak naprawdę jego 
obróbka towarzyszy mu od zawsze. Rzeźbienie traktuje jako pasję, 
formę odpoczynku psychicznego i terapię, dlatego w miarę możliwości 
poświęca mu każdą wolną chwilę. Jego prace nawiązują zarówno do 
tematyki religijnej, jak i do motywów związanych z przyrodą, pięknem 
krajobrazu i bogactwem polskiej wsi. Dodatkowo, zainteresowanie 
muzyką sprawia, że często umieszcza wątki z nią związane w swoich 
pracach. Ogromnym wyróżnieniem jest dla Niego możliwość prezentacji 
swoich prac na wystawach i jarmarkach. Ze zwykłych lipowych pni, 
za pomocą różnego rodzaju dłut, siekier i pił łańcuchowych powstają 
prace inspirowane indywidualnymi zainteresowaniami uczestników. 
Dzięki plenerom miał okazję poznać wspaniałych rzeźbiarzy i malarzy 
z całego kraju. Magia drewna jest niesamowita, więc bardzo często 
zachęca każdego, by choć na chwilę chwycił młotek z dużym drew-
nianym obuchem oraz dłuto i spróbował wydobyć kształt własnych 
myśli z drewna.

Bogdanna Koszuk zajmuje się robótkami szydełkowymi, wy-
robem z wikliny papierowej, wstążki atłasowej. Dodatkowo 
układa kompozycje ze wstążki połączonej z wikliną. Wszystkie 
pomysły bierze z głowy, nie zdarzają się identyczne przedmioty. 
Każdy ma indywidualny charakter. Inspiracje bierze z otaczają-
cego świata, pomocna jest też wyobraźnia. Wśród przedmiotów 
wyplatanych znajdują się: wazony, pudełka, ozdoby świąteczne 
oraz kwiaty. Wszystkie przedmioty są w pełni użytkowe. Wy-
brane eksponaty można obejrzeć w domu artystki, na Dożynkach 
gminnych i powiatowych, Święcie Pszczoły w Okszowie i innych 
imprezach folklorystycznych.

Twórca ludowy
RAFAŁ JANKOWSKI

Swierże, Gmina Dorohusk

Twórczyni ludowa
BOGDANNA KOSZUK
Brzeźno, Gmina Dorohusk
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Rękodziełem interesuje się od wielu lat. Zajmuje się wyszywaniem 
haftem krzyżykowym, który przedstawia wszelkiego rodzaju 
pejzarze, kwiaty oraz postacie. Dodatkowo wykonuje bombki 
styropianowe, zdobione tasiemką, oraz różnegorodzaju kwiaty ze 
wstążki. Swojej pasji poświęca każdą wolną chwilę. Lubi tworzyć, 
a w szczególności jeśli widzi, że swoim rękodziełem wzbudza  
podziw i zachwyt wśród innych. Pani Beata swoimi pracami często 
obdarowuje rodzinę oraz bliskich. Prace corocznie udostępniane 
są podczas Dożynek gminnych.

Twórcy ludowi oraz bardzo fascynujący ludzie o wielu umiejętno-
ściach. Ich pasja ujawniła się w 2012 roku od szydełkowania ozdób 
bożonarodzeniowych. W tej chwili oprócz szydełkowania zajmują 
się również, wyplataniem makramy, robieniem na drutach, 
haftem dywanowym, szyciem oraz układaniem puzzli. Prowadzą 
warsztaty z rękodzieła. Starają się działać lokalnie i promować 
w powiecie chełmskim, co nie oznacza że są zamknięci na nowe 
wyzwania. Pan Rafał uczestniczył dwukrotnie w Mistrzostwach 
Pomorza i Kaszub w szydełkowaniu na czas, w których zajął od-
powiednio 17 i 9 miejsce na 24 uczestników. Ostatnio brał również 
udział w Turnieju Gmin „Między Nami Sąsiadami” w szydełkowaniu 
na czas, gdzie zajął 3 miejsce. W swoim dorobku mogą pochwalić 
się obrazem ułożonym z puzzli, przedstawiającym konie w galopie 
składających się z 13 200 elementów.

Twórczyni ludowa
BEATA PETRUK

Teosin, Gmina Dorohusk

Twórcy ludowi
EWA I RAFAŁ PIECZYKOLAN
Rozkosz, Gmina Dorohusk
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Rzeźbą w drewnie zajmuję się od około 5 lat. Inspiracją do roz-
poczęcia mojej przygody z dłutem były prace kuzyna Romana 
Igora Korczyńskiego z Woli Uhruskiej znanego artysty - rzeźbia-
rza. Pierwsze moje dłuto pochodzi właśnie od Niego. Tematyką 
moich prac są motywy sakralne, fauna i flora jak i życie na 
wsi. Materiałem używanym do rzeźb jest drewno lipowe. Formą 
jaką najczęściej stosuję jest płaskorzeźba. Prace swoje wyko-
nuję najczęściej metodą „ażurową”. Większość rzeźb maluję 
wykorzystując bejce do drewna lub farby akrylowe. Prace swoje 
prezentuję najczęściej na różnego rodzaju jarmarkach sztuki lu-
dowej i wystawach. Sztuka ludowa zawsze była bliska mojemu 
sercu. Z grupą przyjaciół tworzymy kapelę ludową „BOKORYNA”. 
Jestem również współzałożycielem Stowarzyszenia Miłośników 
Świerż i Ziemi Świerżowskiej.

Przygodę z malarstwem artystycznym zaczęła kilkanaście lat 
temu. W 2001 roku po raz pierwszy wzięła udział w plenerze 
artystycznym i zakochała się w malarstwie olejnym. Inspiracje 
czerpie z otaczającego świata, kontaktów z ludźmi oraz rozmów. 
Bardzo lubi eksperymentować ze światłem i nowymi technika-
mi. Inspirują ją ciekawe zestawienia kolorystyczne, oryginalne 
spojrzenie na to, co blisko i nieco dalej. Zarówno malowanie, jak 
i rękodzieło, biżuteria koralikowa są jej przyjemną odskocznią 
od rzeczywistości, natomiast pisanie wierszy uzupełnia ciągłą 
potrzebę twórczego komentowania otaczającego nas piękna 
i poczucia bycia częścią świata.

Twórca ludowy
ANDRZEJ SUCHOCKI

Świerże, Gmina Dorohuskle

Twórczyni ludowa
MAŁGORZATA WIERZBICKA
Gmina Dorohusk
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Zajmuje się koronkarstwem od 15 lat. Wiele jej prac brało udział 
w wystawach rękodzieła ludowego. Wykonuje głównie serwety, 
ozdoby choinkowe, bieżniki i ozdoby o charakterze religijnym. 
Prace przeznacza na potrzeby własne, upominki, a także na sprze-
daż. Uczestniczyła w wielu konkursach i wystawach rękodzieła 
artystycznego. Otrzymała wyróżnienia za swoje prace w Domu 
Kultury w Krasnymstawie.

Od wielu lat zajmuje się rękodziełem artystycznym. Twórczyni 
wykonuje przedmioty ze słomy oraz obrobionych patyków z kru-
szyny. Są to głównie szkatułki, krzyże, patery i świeczniki. 
Prace charakteryzują się dokładnością i precyzją wykonania. 
Uczestniczyła w wielu konkursach i wystawach rękodzieła ar-
tystycznego. Otrzymała wyróżnienia za swoje prace w Domu 
Kultury w Krasnymstawie i Chełmskim Domu Kultury w Chełmie. 
Wytworzone artykuły przeznacza na własne potrzeby i na sprzedaż 
dla rodziny i znajomych.

Twórczyni ludowa
ANNA HETMAŃCZUK

Rogatka, Gmina Dubienka

Twórczyni ludowa
MARIANNA JAROSZYŃSKA
Siedliszcze, Gmina Dubienka
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Pan Jan zajmuję się rzeźbą od 16 lat. Wykonuje, głownie świątki 
i rzeźby o charakterze obyczajowym, przedstawiającym postacie 
sprzed lat. Prace w większości są wykonane z drewna lipowego. 
Uczestniczył w wielu konkursach i wystawach na terenie całego 
Województwa Lubelskiego. Prace swoje sprzedaje podczas kier-
maszy i festynów zorganizowanych w Powiecie Chełmskim. Jest 
częstym bywalcem wystaw i pokazów rękodzieła artystycznego.

Pasja tworzenia w metalu była niejako od najmłodszych lat 
wpajana Panu Marcinowi przez ojca, który kiedyś zajmował się 
blacharstwem samochodowym i spawaniem. Od kilku lat bierze 
udział w Ogólnopolskich Spotkaniach Kowali w Wojciechowie. 
Wcześniej posiadał uprawnienia spawalnicze, gdzie w połączeniu 
z uprawnieniami kowalstwa artystycznego i nakładania powłok 
malarskich, ślusarstwa i blacharstwa dało mu fundament pod 
solidną firmę świadczącą usługi dla osób, przedsiębiorstw i insty-
tucji. Ponadto w międzyczasie dał kilkanaście pokazów kowalskich 
m.in. na chełmskim deptaku w ramach finału WOŚP oraz „Eko 
Pikniku” w Lublinie, by pokazać proces kucia „ekologicznego” na 
gazie ziemnym, a nie jak to było od wieków na koksie lub węglu 
drzewnym. Zajmuję się również regeneracją narzędzi, czyli tzw. 
kowalstwem użytkowym. Prace Pana Marcina przedstawiają 
wszelkiego rodzaju kwiaty, koniczyny oraz podkowy.

Twórca ludowy
JAN ULANICKI

Gmina Dubienka

Twórca ludowy
MARCIN CIMEK
Strachosław, Gmina Kamień
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Od lat maluje, rzeźbi, szkicuje, wykonuje meble, wyrabia miód, wieńce 
dożynkowe, założyciel zespołu „Koral” oraz kapeli podwórkowej „Wesołe Kasz-
kiety”. Jego dzieła od lat promują gminę Kamień oraz Powiat Chełmski w różnych 
konkursach o tematyce artystycznej. Tematem jego prac są sceny rodzajowe 
z życia wsi oraz religijne. Jego „Droga Krzyżowa” (płaskorzeźba) znajduje się 
w kościele w Kamieniu i w Leśniowicach. Życie wsi, zwyczaje, obrzędy oraz 
pieśni ludowe są jego pasją i pracą społeczną. Pierwsze sukcesy odniósł w wiciu 
wieńców dożynkowych, rozsławiając gminę Kamień na dożynkach powiatowych 
i wojewódzkich zajmując wiele pierwszych miejsc. Na Dożynkach Prezydenckich
w Spale w 2002 roku zajął pierwsze miejsce, a w 2003 - drugie. Nagrodzony 
wieniec jest przedstawiony w podręczniku dla szkoły podstawowej „Historia 
i Społeczeństwo dla klasy 4”. W 2017 roku zdobył pierwsze miejsce na Ogólno-
polskim Konkursie na Pisankę Wielkanocną w Świnoujściu za ażurowe pisanki 
na strusich wydmuszkach. Ponadto w Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa 
Nieprofesjonalnego w Bielsku-Białej artysta zdobył wyróżnienie honorowe za 
obraz „Kolędowanie z Herodem”.

Pani Teresa zajmuje się robótkami szydełkowymi, haftem krzyżykowym 
i richelieu oraz malarstwem na płótnie. Najbardziej znana jest z malowania 
pisanek tradycyjną metodą czyli skrobaną. W pracach malarskich Artystki 
można zobaczyć różnego rodzaju pejzaże, martwą naturę oraz konie. 
Wszystkie pomysły bierze z głowy. Inspiracje bierze z otaczającego świata, 
pomocna jest też wyobraźnia. Wybrane eksponaty można obejrzeć w domu 
artystki, na Dożynkach gminnych i powiatowych, Święcie Pszczoły w Okszowie 
i innych imprezach folklorystycznych.

Twórca ludowy
PIOTR CZAPKA
Gmina Kamień

Twórczyni ludowa
TERESA GLEŃ
Strachosław, Gmina Kamień
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Ze swoją twórczością debiutowała w 1982 r. w antologii: „Strofy 
nadziei”. Do tej pory wydała pięć tomików poetyckich: „Gdzie 
się maleńki płomyk pali”, „Strony życia”, „Myśli niesekretne”, 
„Róże z Pierii”, „Wiersze jak ziarna”. Swoje wiersze zamieszczała 
w licznych almanachach i antologiach poetyckich. Jest również 
laureatką wielu konkursów poetyckich: m.in. „U progu Kresów”, 
„Konkursu im. Sabiny Derkaczewskiej”, „O Chmielakowy Antałek”, 
„Ziarno”, „ Konkurs im. Jana Pocka”, „Turnieju Jednego Wiersza”, 
Konkursu „Matka”, „ Była finalistką „Konkursu Jednego Wiersza” 
w Łomży. W 2014 r. otrzymała Dyplom Uznania i medal z okazji 
30-lecia gminy Kamień, statuetkę i wyróżnienie „Zasłużony dla 
Gminy Kamień” oraz Srebrny Wawrzyn Literacki. Jest członkinią 
Chełmskiej Grupy Literackiej „Lubelska 36” oraz Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. Pisze również limeryki, wiersze okolicz-
nościowe i teksty piosenek dla zespołów śpiewaczych.

Pisanie rozpoczęła już w latach młodzieńczych, jednak natłok 
obowiązków nie pozwalał w pełni rozwijać swojej twórczości. 
W latach 80-tych poznała już nie żyjącego poetę chłopskiego 
Władysława Kuchtę z Mołodutyna. To on podał rękę poetce 
mówiąc: „nie zmarnuj talentu, pisz...”. Od tamtej pory zaczęła 
pisać wiersze i piosenki na różne okoliczności dla Zespołu Rosa. 
Pierwsze wiersze wysłała do Kurii Biskupiej w Lublinie, gdzie 
została nagrodzona i wyróżniona. Wiersze Artystki zostały wy-
dane w trzech tomikach. Można je również znaleźć w antologach 
i pismach religijnych. Następny tomik twórczości niebawem 
zostanie wydany.

Twórczyni ludowa
HALINA GRABOŚ

Gmina Kamień

Twórczyni ludowa
PELAGIA GRABOWSKA
Wolawce, Gmina Kamień
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Z haftem krzyżykowym oraz tradycją zdobienia pisanek jest związana od 
wielu lat. Tę tradycję wyniosła z domu rodzinnego, gdzie wcześniej mama 
i babcia zajmowały się hafciarstwem. W swoich pracach może pochwalić się 
obrazami religijnymi, motywami kwiatowymi, widokami oraz obrazkami 
dla dzieci. Wykonuje również pisanki z jaj kurzych, kaczych oraz gęsich techniką 
rytowniczą, czyli wydrapywaniem ostrym narzędziem wzorów na malowanym 
jaju, oraz metodą batikową, czyli woskiem. Corocznie bierze udział w wystawach 
i konkursach gminnych i powiatowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Pasją Pani Diany jest poezja. Zadebiutowała w 2004 roku tomikiem poezji „Cień Egzystencji. 
Nad przepaścią miłości”. W 2010 roku ukazał się drugi tomik wierszy Diany Cichockiej pt. 
„Z szuflady serca”. Obecnie kończy pracę nad kolejnym tomikiem, którego wydanie planuje 
w bieżącym roku 2017. Wiodącą tematyką jej twórczości jest miłość, jej blaski i cienie. Nie 
brakuje też powrotu do dzieciństwa, spędzonego wśród wiejskiego krajobrazu oraz strof dla 
rodziny oraz przyjaciół. W najnowszych wierszach Cichockiej dominuje miłość matczyna, ale 
nie brakuje też utworów ubarwionych niejednokrotnie nutką delikatnego erotyzmu. Poetka 
była wielokrotnie nagradzana w ogólnopolskich konkursach poetyckich, a do najważniejszych 
osiągnięć Diany Cichockiej zaliczyć można: I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim 
„U progu Kresów”, III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Serduszkowy wiersz” oraz wy-
różnienia w Ogólnopolskim Konkursie „O dzban czarnoleskiego miodu”, Ogólnopolskim Kon-
kursie im. Grochowiaka, Ogólnopolskim Konkursie im. B. Leśmiana, Wojewódzkim Konkursie 
Literackim. Pani Diana pasjonuje się również Scrapbookingiem. Jest to technika ozdabiania 
albumów, kartek, pudełek i czego dusza zapragnie. Obecnie nurt ten budzi bardzo duże zain-
teresowanie, głównie ze względu na ogromną kreatywność, którą można się w nim wykazać.

Twórczyni ludowa
KRYSTYNA GRELA

Gmina Kamień

Twórczyni ludowa
DIANA JOANNA CICHOCKA
Kumów Majoracki, Gmina Leśniowice
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Od najmłodszych lat haftuje, szydełkuje i robi na drutach. Tak 
jak w dawnych czasach robiły to jej mama i babcia. Aby przedłu-
żyć żywotność tych umiejętności przekazuje tę sztukę wnukom. 
Technikami tradycyjnymi wykonuje serwetki i obrusy, wyrabia 
koszyczki, aniołki, jak również kobiecą bieliznę. Jej wyroby 
cieszą się dużym zainteresowaniem na różnego rodzajach wy-
stawach, jarmarkach, kiermaszach w Powiecie Chełmskim, jak 
i za granicami naszego kraju.

Rzeźbiarz, autentyczny twórca ludowy, który przed swoim do-
mem postawił własnoręcznie wyrzeźbioną kapliczkę z figurką 
Chrystusa Frasobliwego. Prace, które tworzy mają zbliżoną do 
siebie kompozycję, wymuszoną przez materiał, z którego powstają. 
Rzeźbione są z jednego kawałka drewna. Są to najczęściej scenki 
rodzajowe, w których na pierwszym planie ukazane są zwierzęta 
ciągnące wóz lub narzędzia rolnicze, dalej postaci ludzkie, które 
zwierzętami kierują czy to jadąc na beczkowozie czy prowadząc 
pług. Drugim nurtem twórczości są „świątki”, postaci świętych, 
a przede wszystkim motyw Chrystusa Frasobliwego. Jak tłu-
maczy artysta, one wychodzą mu najlepiej oraz najłatwiej jest 
mu je rzeźbić. Stanisław Kosiarz jest rzeźbiarzem dawnego typu, 
który odnalazłszy swoją drogę w rzeźbiarstwie konsekwentnie 
nią podąża, nie zbaczając z niej w nieznane.

Twórczyni ludowa
MARIA DZIEDZIC

Rakołupy, Gmina Leśniowice

Twórca ludowy
STANISŁAW KOSIARZ
Kumów Majoracki, Gmina Leśniowice
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Specjalizuje się w tradycyjnym regionalnym przyrządzaniu potraw, 
których przepisy są przekazywane w jej rodzinie od pokoleń. 
Niejednokrotnie zajęła czołowe miejsca w różnych konkursach na 
terenie Powiatu jak i poza nim. Wśród lokalnego społeczeństwa 
słynie starodawnym przepisem na „Pampuszki” i wiele innych 
pyszności. Talent jej nie skupia się jedynie w dziedzinie kulinar-
nej może się pochwalić umiejętnościami rękodzielniczymi takimi 
jak: tworzeniem kwiatów oraz różnych kompozycji z bibuły, 
krepiny oraz pająków bożonarodzeniowych.

Pasjonuje się od wielu lat jedną z najpopularniejszych, a zarazem 
najbardziej efektownych technik haftu, czyli haftem krzyżykowym. 
Twórczyni tą techniką wykonuje obrazy oraz makiety przedsta-
wiające elementy przyrody, jak również obrazy przedstawiające 
świętych. Wykonane przez nią obrazy wyglądem przypominają 
malowane pędzlem obrazy, a nie wyhaftowane nićmi. Tworzone 
przez artystkę dzieła są misterną i niezwykle czasochłonną pracą. 
Mają w sobie dużo uroku i niepowtarzalności. Możemy podziwiać je 
na wszystkich niemalże uroczystościach – Dożynkach, Jarmarkach 
itp. organizowanych na terenie Powiatu Chełmskiego.

Twórczyni ludowa
ELŻBIETA ŁUCZKIEWICZ

Rakołupy, Gmina Leśniowice

Twórczyni ludowa
MARIA NOWOSAD
Majdan Leśniowski, Gmina Leśniowice

18



Twórczyni ręcznie robionej biżuterii, która jest niepowtarzalna, 
jedyna w swoim rodzaju i nie do podrobienia. W swoich zasobach 
posiada różnego rodzaju naszyjniki, korale oraz bransoletki, 
które ozdobią każdą panią na niejedną okazję. Jej prace można 
podziwiać na wszelkiego rodzaju imprezach, dożynkach, jarmarkach 
na terenie całego Powiatu Chełmskiego.

Mieszkaniec Majdanu Leśniowskiego, nauczyciel wychowania 
fizycznego oraz trener piłkarzy,  o wszechstronnych zaintereso-
waniach i duszy artystycznej. Pan Jarosław swoją duszę artysty 
pokazuje niejednokrotnie w częściach artystycznych w wykonaniu 
młodzieży szkolnej, podczas różnego rodzaju uroczystości i imprez 
gminnych oraz powiatowych. Jest autorem hymnu szkolnego Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Teresinie oraz Publicznego 
Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sielcu. Prawdziwy 
talent poetycki Pan Jarosław jednak ujawnił w 2012 roku, wyda-
jąc swój pierwszy tomik wierszy zatytułowany „Czterdzieści cztery 
wiersze dla Alicji”. Kolejny tomik wierszy pod tytułem „Wielkie eS” 
Pan Jarosław wydał w 2017 roku. Jego wiersze zawierają orygi-
nalne przemyślenia, nacechowane niezwykle silnymi i potężnie 
działającymi na czytelnika emocjami. Autor również bawi się 
emocjami, tym samym zaciekawia czytelnika.

Twórczyni ludowa
HALINA SKOWRON

Sielec, Gmina Leśniowice

Twórca ludowy
JAROSŁAW SMALEJ
Majdan Leśniowski, Gmina Leśniowice
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Artystka od wielu lat tworzy wielokolorowe kompozycje z su-
szonych kwiatów. Robi różne kompozycje z bibuły oraz plecie 
wielkanocne palmy, które co roku zobaczyć można na lokalnych 
kiermaszach i jarmarkach. Maria Tołysz praktykuje od blisko 20 
lat haft krzyżykowy, haftując obrazy o zróżnicowanej tematyce 
– od ilustracji (obrazków) dla dzieci poprzez wzory kwiatowe, po 
tematykę związaną z religią. Z wrodzoną skromnością, opowiada 
o doborze tkanin, kolorów, nici, aby ze sobą współgrały. Jest to 
praca bardzo absorbująca, czasochłonna i wymagająca ogromnej 
cierpliwości, ale zawsze sprawiająca dużo radości Autorce. Poza 
techniką haftu krzyżykowego, często wykorzystuje hafty płaskie, 
ozdabiając liczne serwety i serwetki z motywami kwiatowymi 
i świątecznymi. Nieobce są jej również robótki szydełkowe oraz 
robótki na drutach.

Grupa hafciarska „Igłą malowane”, to Panie, które wykonują prace 
przede wszystkim estetycznego haftu dla domu. Są to: Maria Sit-
kowska, Ewa Pawelec, Małgorzata Hołysz - Wyrostek, Honorata 
Ziółek, Beata Grabiec, Danuta Długosz oraz Dorota Łosiewicz. Grupa 
wykorzystuje techniki, m.in.: krzyżykową, gobelinową, richelieu, 
angielską, a nawet koronkę wenecką. Panie prezentowały swoje 
prace na wystawach: w Wojewódzkim Ośrodku  Kultury w Lublinie, 
w Tarnogrodzkim Domu Kultury, na Pawłowskim Jarmarku pt. 
„Ginące Zawody”, w Muzeum Zamku Lubelskiego pt. „Inspirowane 
Bożym Narodzeniem”, na Pikniku Artystycznym w Trawnikach, 
podczas prezentacji gmin w Filharmonii  Lubelskiej, z okazji „Drzwi 
Otwartych” oraz w skansenie Wsi Lubelskiej podczas „Festiwalu 
Agroturystycznego”. Wykonywane prace stanowią kanwę tła lo-
kalnych imprez m.in.: Święta Plonów, Dnia Kobiet, Dnia Edukacji 
Narodowej, z okazji obchodów urodzin Mikołaja Reja i innych.

Twórczyni ludowa
MARIA TOŁYSZ

Sielec, Gmina Leśniowice

Twórczynie ludowe
IGŁĄ MALOWANE
Miasto Rejowiec
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Wyrobami z filcu zajmuje się od trzech lat. Pierwszą rzeczą jaką 
zrobiła były kwiaty. Potem pojawiły się także torebki. W ofercie 
posiada różne rozmiary, kształty oraz kolory swoich prac, zgodnie 
z wolą Klienta. Dodatkowo na torbach wyszywa kwiaty, ludowe 
motywy oraz geometryczne wzory.

Artysta malarz, uprawiający różne dziedziny sztuk: rzeźbę, rysunek, grafikę oraz malarstwo olejne. 
W 2008 r. obchodził 40-lecie pracy twórczej. Ulubionymi tematami jego prac są: portrety, akty, 
sceny rodzajowe, historyczne, koń, batalistyka, martwa natura, kwiaty, pejzaż i architektura. 
Za swoją twórczość otrzymał wiele dyplomów, wyróżnień i odznaczeń. W 1987 r. otrzymał medal 
„Za zasługi dla Województwa chełmskiego” nadany przez PWRN w Chełmie. W 1990 r. otrzymał 
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki w Warszawie oraz 
brązowy medal L. O. K. nadany przez Zarząd Główny L. O. K. w Warszawie. W 1995 r. na zamó-
wienie Dyrekcji Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Wiedniu z okazji 303 Rocznicy Odsieczy 
Wiedeńskiej namalował obraz przedstawiający Króla Jana III Sobieskiego w bitwie pod Wiedniem 
pt. „Dalej w Imię Pańskie”. W 2006 r. otrzymuje kolejne podziękowania, wyróżnienia i dyplomy 
m. in.: Dyplom i statuetkę Mikołaja Reja „Zacnego stanu osobie, której zasługi powszechnie są 
znane” od Wójta i Rady Gminy w Rejowcu. Zostaje umieszczony w publikacji „Słownik Biogra-
ficzny Twórców Ziemi Chełmskiej” wydanej przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. Zaszczytem 
i wielkim wydarzeniem stał się fakt nadania dnia 12 października 2006 r. przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego, brązowego medalu: Zasłużony 
Kulturze „Gloria Artis”. Natomiast w 2017 roku mocą Kapituły Zarządu Medalem „Zasłużony dla 
Powiatu Chełmskiego” nadanego przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka.

Twórczyni ludowa
MONIKA MAZUR

Hruszów, Gmina Rejowiec

Twórca ludowy
STANISŁAW JAN MISZCZUK
Miasto Rejowiec
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Z zawodu i zamiłowania piekarz. Wielokrotnie jego wypieki zdo-
bywały laury na konkursach dożynkowych. W wolnych chwilach, 
późną jesienią, kiedy na wierzbach dojrzewają ,,pręcie”, wyplata 
z nich kosze, w różnym rozmiarze od malutkich na święconkę 
po duże na ziemniaki. Spod jego rąk wychodzą także kosze - 
kołyski na drewno. Swoje wyroby wielokrotnie przekazywał na 
aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz jako dekoracje 
na Dożynki Gminne. Cieszą się one również dużą popularnością 
wśród mieszkańców Gminy oraz Sąsiadów. Zazwyczaj cały zro-
biony zapas schodzi do jesieni.

Teatralny Zespół Wiejski ,,Grunt” pracuje przy GOK - Rejowiec od 
2010 obejmując swoim programem inscenizacje dotyczące miejsco-
wych obyczajów w reżyderii Danuty Długosz. W swoim dorobku 
mają takie występy jak: Kiszenie Kapusty, Pajda Chleba, Pępkówka, 
Ustatki oraz Lamenty Chłopskie. Skład Zespołu podczas występu 
,,Pępkówka”: Beata Grabiec, Honorata Ziółek, Krystian Kuźmiński, 
Michał Krysa, Paulina Miszczuk, Ilona Chrabańska, Arek Czarnecki, 
Przemek Misztal, Patryk Gontarz, Gabriel Długosz, Bożena Śliwa. 
Zespół bierze udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Wiejskich, 
WOŚP i na Dożynkach. Przedstawienie ,,Pajda Chleba” zespół 
wziął udział w Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołu 
Teatralnych w Tarnogrodzie. Obecnie w znacznie zmienionym 
składzie, zespół przygotowuje inscenizację dotyczącą obyczajów 
pt. ,,Plotkary”. Skład zespołu to również członkowie grupy haf-
ciarskiej ,,Igłą Malowane”, których troską jest estetyka rękodzieł 
i haftów do osobistych celów jak również na cele charytatywne.

Twórca ludowy
WIESŁAW PSUJA

Marynin, Gmina Rejowiec

Teatralny Zespół Wiejski
GRUNT
Miasto Rejowiec
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Maluje od 14 lat. Uczestniczka wielu plenerów malarskich, tak-
że o charakterze międzynarodowym. Maluje techniką olejną, 
głównie pejzaże, abstrakcje oraz martwą naturę. Rysuje także 
węglem. Laureatka konkursów dla amatorów‚ „Triennale Sztuki” 
organizowanym przez WOK Lublin. Kocha poezję. W wolnym 
czasie pisze wiersze. Jej motto życiowe to: ,,Odkrycie i rozwinięcie 
anielskości we własnej duszy oznacza zapanowanie nad życiem’’.

Twórczyni ludowa
AGNIESZKA WÓJCICKA

Adamów, Gmina Rejowiec

Kowalstwem artystycznym zajmuje się od 13 lat. Świadczy 
usługi ślusarskie, metaloplastykę. Zajmuję się wykonywaniem 
bram, balustrad oraz schodów. Dodatkowo przeprowadza re-
nowację zabytkowych ogrodzeń. Może pochwalić się licznymi 
pracami metaloplastycznymi.

Twórca ludowy
MAREK PARADA
Miasto Rejowiec Fabryczny

23



Grupa Plastyczna „Tęcza” w maju 2017 roku obchodziła jubileusz 10-lecia istnienia. Obecnie skupia sześć twórczych kobiet, które swoją 
przygodę z ołówkiem, kredką czy pędzlem rozpoczęły w dorosłym życiu: Irena Florek, Barbara Sarnicka, Grażyna Pukas, Elżbieta 
Konopka, Monika Kasprzak, Janina Posturzyńska. Do grupy, co jakiś czas dołączają nowe osoby zainteresowane wspólnym tworze-
niem czegoś pięknego. Od dekady, pokonują kolejne kroki na ścieżce artystycznego rozwoju. Tematyka prac jest różna: od martwych 
natur poprzez misternie ułożone lub rosnące kwiaty do pejzażu, czy nawet abstrakcji. Członkinie Grupy mają za sobą wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, m.in. w rodzimym „Dworku”, Chełmie, Krasnymstawie, Uhrze, Siennicy Różanej, Lublinie oraz Łęcznej.

Twórczynie ludowe
TĘCZA
Miasto Rejowiec Fabryczny
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Marian Rzepecki kontynuuje tradycje bednarskie wywodzące się 
z Pawłowa w Starej Bednarni „MANUFAKTURA RODZINNA”. Jest 
to jedyny zakład w Polsce, który na tak dużą skale produkuje tra-
dycyjne wyroby bednarskie takie jak beczki, skopce, dzieże, balie, 
kufle zachowując reguły rękodzieła ludowego. W warsztacie 
Mariana Rzepeckiego są szkoleni nowi adepci sztuki bednarskiej 
gdzie jest im przekazywana ogromna wiedza o tym rzemiośle. 

Pochodzi z rodziny garncarskiej. Garncarstwem zajmował się Jego Dziadek 
i Ojciec. Wykonuje charakterystyczną dla Pawłowa ceramikę siwą, która 
powstaje przez wypalanie bez dostępu powietrza. Obok form tradycyjnych 
interesują go eksperymenty z różnymi rodzajami polew stosowanymi 
w garncarstwie. Toczy dzbany, dwojaki, świeczniki i inne formy ceramiki 
użytkowej. Tworzy także kolorowe ptaszki - gwizdki na wodę. W swoim 
warsztacie w Pawłowie, w którym zbudował tradycyjny piec garncarski, 
prowadzi działalność edukacyjną: kursy garncarskie oraz pokazy dla szkół 
i przedszkoli. Uhonorowany w 2016 roku odznaką „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Uczestnik Ogólnopolskich Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu, 
Nadbużańskich Spotkań Artystycznych w Hrubieszowie, a także Jarmarku 
Jagiellońskiego. Laureat wielu nagród w Przeglądach Twórczości Ludowej, 
organizowanych przez Krasnostawski Dom Kultury i Stowarzyszenie Twór-
ców Ludowych, a także w Powiatowym Konkursie Garncarskim w Pawłowie, 
organizowanym w ramach „Jarmarku Pawłowskiego - Ginące Zawody”.

Twórca ludowy
MARIAN RZEPECKI

Miasto Rejowiec Fabryczny

Twórca ludowy
LESZEK KIEJDA
Pawłów, Gmina Rejowiec Fabryczny
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Rodzina Pana Artura od pokoleń zajmuje się garncarstwem. 
W związku z tym, Pan Artur nie pozwala umrzeć tradycji i kul-
tywuje ją po dzień dzisiejszy. Od kilku lat interesuje się również 
kowalstwem i metaloplastyką. Swoje wyroby gliniane ozdabia 
stalą. Wykonuje żyrandole, kinkiety, świeczniki itp. Uwielbia 
to co robi i próbuje zarażać swoją pasją innych. Corocznie bierze 
udział w Pawłowskim Jarmarku „Ginące Zawody” oraz konkursie 
garncarskim. Uczestniczy również w Przeglądzie Twórczości Lu-
dowej w Krasnymstawie. Jeździ na jarmarki i targi, gdzie propaguje 
twórczość ludowa, m.in.: w Kazimierzu Dolnym, Holi, Lublinie 
oraz Janowie Lubelskim. Corocznie bierze udział w Dożynkach.
Z okazji Dożynek Prezydenckich w Spale, Samorząd Województwa 
Lubelskiego wręczył mu Dyplom Uznania za wkład w promocję 
Województwa Lubelskiego.

Z garncarstwem ma doczynienia od najmłodszych lat. Sztuka 
toczenia na kole przekazywana jest w rodzinie Pana Sławomira 
od pokoleń. Podstaw garncarstwa oraz techniki wypału nauczył 
go ojciec - Zenon, który przez lata specjalizował się w ceramice 
siwej tzw. „siwaki”. Od 2006 roku należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych.
W swoich wyrobach łączy tradycyjną technikę wytwarzania 
i wypału w piecu ziemnym, opalanym drewnem sosnowym z no-
woczesnym wzornictwem i zdobieniem. Nie mniej jednak stara się 
również tworzyć naczynia charakterystyczne dla swojego regionu. 
Są to gary użytkowe oraz pawłowskie siwaki.

Twórca ludowy
ARTUR ŻOŁNACZ

Pawłów, Gmina Rejowiec Fabryczny

Twórca ludowy
SŁAWOMIR ŻOŁNACZ
Pawłów Gmina, Rejowiec Fabryczny
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Swoją przygodę z wełną i tkactwem zaczęła od najmłodszych 
lat. Tego fachu nauczyła się od swojej babci. Jak wyszła za mąż 
zaczęła tkać na własne potrzeby worki, prześcieradła oraz 
chodniki. Sama snuła, nawijała i nabierała. Posiada warsztat 
tkacki, który pozostał jej po rodzicach. Oprócz tkania zajmuje się 
także pisaniem pisanek woskiem i robieniem palm wielkanoc-
nych. Jej prace biorą co rocznie udział w konkursie wielkanocnym 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie. 
Znajduje również czas na teatr obrzędowy i śpiew w Zespole 
„Jarzębina Czerwona” gdzie jest kierowniczką. W Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Rudce można obejrzeć jej warsztat i prace na 
nim wykonane.

Szydełkowania nauczyła się od babci Anieli, gdy miała 10 lat. 
Pierwsze robótki to ubranka dla lalek, nieskomplikowane układy 
słupków i łańcuszków. Kolejnym etapem była nauka robienia 
koronek. W późniejszym czasie nauczyła się czytać schematy 
i mogła korzystać z gotowych wzorów. Od czasu do czasu prowadzi 
warsztaty dla młodzieży i dorosłych w Domu Kultury w Żalinie. 
Prace charakteryzują się dokładnością i precyzją wykonania, 
budząc zachwyt wśród oglądających.

Twórczyni ludowa
HALINA HUMENIUK

Rudka, Gmina Ruda Huta

Twórczyni ludowa
ANNA NADOLSKA
Żalin, Gmina Ruda Huta
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Henryka Dederko swoją przygodę z wierszami zaczęła w 2005 r. ale 
zadebiutowała dopiero w 2007 roku w XIX Ogólnopolskim Konkursie 
Poetyckim zestawem trzech wierszy o tematyce wołyńskiej, które ukazały 
się w antologii pokonkursowej. Brała także udział w innych konkursach 
m.in.: Konkurs pod hasłem „Ocean łez”, gdzie otrzymała wyróżnienie, 
Międzynarodowym Konkursie „Sen o Karpatach”, Ogólnopolskim Kon-
kursie Poetyckim U progu Kresów „Kornel Ujejski (1823-1897) – cień 
zapomnianego grobu ze Lwowa” oraz wielu innych. Sukcesy w konkursach 
poetyckich ośmieliły autorkę do wydania własnych tomików wierszy. 
Wszystkie tomiki są ilustrowane zdjęciami wykonanymi przez M. M. De-
derko, a także grafiką i obrazami malowanymi przez Henrykę Dederko 
na różnym podłożu i różnymi technikami. W II połowie 2016 r. Henryka 
Dederko zaczęła malować na płótnie obrazy olejne. Przymierza się do 
udziału w plenerach malarskich. Dorobek literacki Henryki Dederko został 
zauważony i oceniony przez wybitnego literata doktora Janusza Mariana 
Kawałko, który wspierał duchowo autorkę.

Od zawsze uzdolniony w tematyce mechanizatorskiej, szczególnie 
w dziedzinie stolarki. Nie tylko kupował, lecz sam konstruował 
maszyny potrzebne do pracy. Od kilkunastu lat rzeźbi. Na po-
dwórzu oraz we wszystkich pomieszczeniach domowych są wy-
eksponowane jego prace ukazujące tematykę zwierząt i ptaków, 
nie tylko tych domowych. Wśród licznych prac artysty dominują 
m.in.: kotki, kurki, kogutki, gołębie, czaple oraz bociany. Jed-
nak najciekawszą rzeźbą jest koń w skali 1:1 i jak twierdzi Autor 
pracy – wykonał go dla Wnuków. Rzeźby Józefa Felczyńskiego 
doceniane są w Polsce jak również za granicą.

Twórczyni ludowa
HENRYKA DEDERKO

Gmina Sawin

Twórca ludowy
JÓZEF FELCZYŃSKI
Chutcze, Gmina Sawin
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Już w dzieciństwie przejawiał zdolności artystyczne. Jego men-
torem był dziadek, który zajmował się rzeźbą. Od 1997 roku 
maluje na płótnie. Najchętniej obrazy olejne, ale także akwarele 
i pastele. Od 2005 roku zajmuje się rzeźbą i płaskorzeźbą. 
Wśród jego prac znajduje się zarówno tematyka sakralna jak 
i świecka. Częstym motywem prac są pejzaże. Prace artysty 
można podziwiać w muzeach i galeriach sztuki ludowej.

Od dzieciństwa interesował się lepieniem figurek z gliny i szkico-
wanie ołówkiem. Pierwsze takie rysunki powstały  w Łukówku. Był 
to szkic przedstawiający wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Rzeźbić zaczął dużo później, dopiero po wojsku. Rzeźbi przeważnie 
w topoli i lipie, rzadziej w gruszy, bo w gruszy jak mówi - rzeźbi 
się ciężko, bo to twarde drzewo. Jest artystą samoukiem. Tworzy 
z pasji i cały czas rozwija swój talent twórczy. Jego inspiracją jest 
przyroda. W pracach artysty można zaobserwować przepiękne 
pejzarze oraz zwierzęta. Rzeźbi także figurki świętych. W Kaplicy 
w Łukówku można podziwiać szopkę bożonarodzeniową jego 
autorstwa. Pan Jan maluje także obrazy olejne, na płótnie i szkle. 
Artystę można spotkać na Jarmarku Holeńskim, w Hniszowie oraz 
na Święcie Pszczoły. Jest laureatem II nagrody w kategorii rzeź-
biarstwo w XV Przeglądzie Twórczości Ludowej organizowanym 
przez Oddział Chełmski Stowarzyszenia Twórców Ludowych. 
Od 60 lat z zamiłowania jest pszczelarzem.

Twórca ludowy
BOGDAN HAWRYLUK

Gmina Sawin

Twórca ludowy
JAN KOGUCIUK
Łukówek, Gmina Sawin
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Jadwiga Majówka nigdy się nie nudzi. Wolny czas poświęca na 
twórczą pracę. Pisze wiersze, które nie raz były wysyłane do 
oceny za granicę, robi pająki z fasoli, papieru i słomy. Na Święta 
tworzy różnobarwne pisanki oraz palmy. Nie zabraknie u Niej 
również kolorowych kwiatów zrobionych z bibuły oraz krepiny. 
Wszystkie pomysły bierze z głowy, nie zdarzają się identyczne 
przedmioty. Każdy ma indywidualny charakter. Inspiracje bierze 
z otaczającego świata, pomocna jest też wyobraźnia. Wybrane 
eksponaty można obejrzeć w domu artystki. Dodatkowo od wielu 
lat śpiewa. Uczestniczyła w kilkudziesięciu konkursach oraz im-
prezach na terenie Powiatu Chełmskiego, w których zdobywała 
wiele czołowych miejsc.

Od 2013 roku prowadzi zespół śpiewaczy Jarzębina z Czułczyc. 
Jako solistka bierze udział w licznych przeglądach zdobywając 
nagrody i wyróżnienia. Na zaproszenie zainteresowanych osób 
i instytucji chętnie prezentuje pieśni łemkowskie, które grają 
w jej duszy. Jako artystka ludowa bierze udział wraz ze swoimi 
przepięknymi obrazami w plenerach malarskich w Rejowcu, 
Wierzbicy, Woli Uhruskiej i Sawinie. W wolnych chwilach tworzy 
stroiki świąteczne, szopki bożonarodzeniowe, palmy i pisanki 
wielkanocne. Organizowała i prowadziła warsztaty własnej 
twórczości malarskiej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Czułczycach. Jest dwukrotną laureatką nagrody 
na Jesiennym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów 
w Dęblinie. Zdobyła II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Poezji 
śpiewanej w Sawinie, III miejsce w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej 
we Włodawie oraz II miejsce w Powiatowym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek w Dubience.

Twórczyni ludowa
JADWIGA MAJÓWKA

Bukowa Wielka, Gmina Sawin

Twórczyni ludowa
BARBARA NOWAKOWSKA
Czułczyce Małe, Gmina Sawin
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Rzeźbiarstwo traktuje jako hobby, odskocznie od codzienno-
ści, uspokojenie i zagospodarowanie wolnego czasu. Często 
inspiracją i motywacją do pracy jest przypadkowo napotkany 
lub leżący na stosie do spalenia (jakby czekając na ocalenie), 
kawałek drewna lub korzenia o ciekawych i niepowtarzalnych 
kształtach nadanych przez naturę. Rolą Pana Andrzeja jest 
wówczas tylko wydobycie i pokazanie tego co zostało ukryte 
wewnątrz. Materiałem używanym do rzeźbienia może być każde 
drewno chociaż najczęściej przy wykonywaniu tradycyjnych 
rzeźb wykorzystywane jest drewno lipowe. Artysta próbuję 
również malować na płótnie i kamieniu. W jego twórczości 
przeważa tematyka sakralna i świecka. Wykonał replikę figury 
św. Jana Nepomucena znajdującą się w neogotyckiej kapliczce 
w Sawinie. Pracę można oglądać podczas lokalnych wystaw, 
kiermaszy i uroczystości okolicznościowych.

Od pięćdziesięciu czterech lat robi pisanki metodą polegającą na wydra-
pywaniu wzorów na umalowanym jajku. Od lat osiemdziesiątych brała 
udział w konkursach i przeglądach twórczości ludowej. W okresie Bożo-
narodzeniowym robi różne stroiki, wianki i obrazki na okno lub drzwi. 
Od czterech lat zainteresowała się wyrabianiem biżuterii, nazywanym 
inaczej - handmade. W swoim dorobku może pochwalić się I miejscem za 
pisankę tradycyjną w konkursie organizowanym przez Starostwo Powia-
towe w Chełmie oraz wieloma innymi czołowymi miejscami i dyplomami 
w podobnych konkursach. 

Twórca ludowy
ANDRZEJ PACAŁA

Gmina Sawin

Twórczyni ludowa
URSZULA STACHNIUK
Łukówek, Gmina Sawin
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Od najmłodszych lat wykazywała zdolności plastyczne w różnych dziedzinach takich jak 
robienie pisanek, palm, ozdób choinkowych i stroików. Od 5 lat zajmuję się również 
wyrobami cukierniczymi. Są to między innymi torty oraz choinki piernikowe, którymi 
obdarowuje bliskich. Obecnie najwięcej czasu poświęca tworzeniu biżuterii. Pani Barbara 
dwukrotnie brała udział w konkursie Pisanka i Palma Wielkanocna w Chełmskim Domu 
Kultury i w obu zajęła II miejsce w kategorii pisanka współczesna. Prace były również 
wystawiane na wystawie Twórców Ludowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie.

Zajmuje się malarstwem olejnym. Jest samoukiem. W swoim 
dorobku ma wiele wystaw, m.in.: „Amatorskie Pasje” – wysta-
wa zbiorowa w Łęcznej, udział w Międzynarodowym Plenerze 
Malarsko - Rzeźbiarskim „Nasza Mała Ojczyzna” w Siedliszczu, 
wystawa zbiorowa członków Stowarzyszenia Twórczego „Pro-
wincja” w Galerii Pasja w Chełmie, udział w Międzynarodowym 
Plenerze Malarsko - Rzeźbiarskim w Siedliszczu, wystawa zbio-
rowa członków Stowarzyszenia Twórczego „Prowincja” w Galerii 
Ordy w Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonow-
skiej w Kocku, udział w Międzynarodowym Plenerze Malarsko 
- Rzeźbiarskim „Nasza Mała Ojczyzna” w Siedliszczu, wystawa 
zbiorowa Stowarzyszenia Twórczego Prowincja „W stronę natury” 
w Galerii Pasja w Chełmie, „Amatorskie Pasje” w Centrum Kultury 
w Łęcznej oraz wiele innych. Prace Pani Urszuli są podziwiane 
przez znawców sztuki z całej Polski.

Twórczyni ludowa
BARBARA STOPA

Gmina Sawin

Twórczyni ludowa
URSZULA BYDLIŃSKA
Miasto Siedliszcze
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Syn rzeźbiarza Stanisława Szulca. Rzeźbą zajmuje się od naj-
młodszych lat. Jego prace pozbawione polichromii lub kolorowe, 
ukazują tematykę sakralną oraz sceny z życia wsi. Członek 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Uczestnik wystaw i kon-
kursów, m.in. wystawy rzeźba Tadeusza i Stanisława Szulców, 
zorganizowanej przez „Cepelię”, kilku wystaw indywidualnych 
w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie i w Muzeum Chełmskim. 
Zdobywca I nagrody w „Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Ludowej 
Młodych” w Warszawie, II nagrody w „Wojewódzkim Konkursie 
Sztuka Ludowa Młodych”, III nagrody w konkursie „Sztuka Lu-
dowa Środkowej Lubelszczyzny”, wyróżnienia w konkursie na 
sztukę ludową zorganizowanym przez „Cepelię” w Warszawie.

Już w dzieciństwie zaczęła interesować się plastyką zdobniczą, koronkarstwem 
i hafciarstwem. Od 2007 r. publicznie prezentuje swoją twórczość ludową. Jej 
prace, między innymi w postaci koronkowych serwet wystawione są w Muzeum 
Regionalnym w Krasnymstawie, Krasnostawskim Domu Kultury oraz Gminnym 
Skansenie w Siedliszczu, które zostały przekazane jako darowizna. Prowadzi aktywną 
działalność kulturo-twórczą, popularyzującą kulturę ludową podczas festynów, 
jarmarków oraz dożynek w Województwie, gdzie zdobywa liczne nagrody, dyplo-
my i wyróżnienia. Otrzymała również „Certyfikat Członkowski z dziedziny haft”, 
od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Aktywnie 
współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Siedliszczu, 
ze Szkołą Podstawową i Kołem Gospodyń Wiejskich w Bezku oraz Krasnostawskim 
Domem Kultury, gdzie od kilku lat wystawia swoje prace. Uczestniczy w wielu Prze-
glądach Twórczości Ludowej, zdobywając najwyższe nagrody i dyplomy. W 2016 r. 
wystawiła swoje prace na Ogólnopolskich Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu 
Dolnym, gdzie otrzymała dyplom i nagrodę za najlepsze prace prezentowane podczas 
wystawy od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.

Twórca ludowy
TADEUSZ SZULC

Wola Korybutowa, Miasto Siedliszcze

Twórczyni ludowa
JADWIGA ŻUKOWSKA
Bezek, Miasto Siedliszcze
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Od dziecka otaczały ją pięknie ręcznie robione serwety szydełkowe, wy-
szywane lniane obrusy i poduszki robione z kolorowych nici. Przedmioty 
te były dziełem babci i cioć. Zawsze chciała wiedzieć jak są robione. Początki 
były trudne: koślawe oczka, krzywe i niepodobne do oryginału. Pierwsze  prace 
to szydełkowe ubranka dla lalek, swoich i koleżanek. Następnie był haft na 
płótnie. Kolejnym krokiem było dołączenie do grupy Pań szydełkujących, 
haftujących i malujących. W 1986 roku grupa została zaproszona do udziału 
w plenerze artystycznym w Makowie Podhalańskim, imprezę zorganizowaną 
przez Ruch Społeczno - Kulturalny ZMW „Sceny Ludowej”. Tam spotkała 
się z artystami oraz ich twórczością zdobywając doświadczenie i inspirację 
do swoich prac. Od tego czasu jest uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych 
rękodzieła artystycznego. Otrzymała wiele wyróżnień i nagród w  konkursach, 
w dziedzinie haftu i koronkarstwa. Od wielu lat bierze udział w różnych kier-
maszach twórców ludowych pokazując swoje wyroby uczestniczącym w nich 
ludziom. Wykonuje robótki szydełkowe: serwety, bieżniki i inne formy 
użytkowe oraz haft krzyżykowy: obrusy, bieżniki, obrazy igłą malowane.

Malarz i rzeźbiarz. W 1983 roku został zaproszony do Krynicy Górskiej na I Kon-
frontację Artystyczną Wsi Polskiej, imprezę zorganizowaną przez Ruch Społeczno 
- Kulturalny ZMW „SCENA LUDOWA”. Tam na wystawie zaprezentował swoje 
grafiki. Rysunki wzbudziły zainteresowanie i uznanie. Uczestniczył w ponad pięć-
dziesięciu plenerach plastycznych i wystawach poplenerowych. Współuczestniczył 
w aranżacji wystaw, w tworzeniu i budowaniu scenografii jednocześnie ucząc się 
wszystkiego. Z czasem od rysunku przeszedł do malarstwa, a po jakimś czasie 
również do rzeźby. W 1996 roku został wyróżniony odznaką Zasłużonego Działacza 
Kultury. Od 1983 r. do 2016 r. stworzył ponad dwadzieścia wystaw indywidu-
alnych, mi.in. w: Chełmie, Lublinie, Warszawie, Krynicy Górskiej, Zakopanem 
czy Trzebini. Od 1984 r. do 2003 r. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. 
Ponadto Stanisław Dobrowolski jest autorem ilustracji do antologii poezji „Śródpolne 
pacierze” Kurii Lubelskiej, tomików poezji Krzysztofa Kołtuna „Powrót”, „Ojczyste 
ziele” oraz jest autorem ilustracji do okładki książki „Biały kamyk” Arkadiusza Sanna. 
Jego rysunki publikowane były między innymi w takich czasopismach jak: „Student”, 
„Inspiracje”, „Przegląd Kresowy”, „Zarzewie”, „Regiony”, „Obrzeża” i inne.

Twórczyni ludowa
HELENA DOBROWOLSKA

Wólka Tarnowska, Gmina Wierzbica

Twórca ludowy
STANISŁAW DOBROWOLSKI
Wólka Tarnowska, Gmina Wierzbica
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Rękodziełem interesuje się od kilkunastu lat. Zajmuje się pa-
pierowym wikliniarstwem, kwiatami z bibuły i wstążki, 
koszyczkami z papieru oraz choinkami z szyszek. Swojej pasji 
poświęca każdą wolną chwilę. Lubi tworzyć, a w szczególności 
jeśli widzi, że swoim rękodziełem wzbudza podziw i zachwyt 
wśród innych. Pani Henryka swoimi pracami często obdarowuje 
rodzinę oraz bliskich. Prace corocznie udostępniane są podczas 
Dożynek gminnych, powiatowych, oraz innych wydarzeń kultu-
ralnych na terenie Powiatu.

Aleksandra Kulbicka zajmuje się plecionkarstwem. Jest to 
sposób wyplatania różnych przedmiotów za pomocą słomy. 
Do wyplatania używa słomy żytniej, ściętej tuż przed żniwami, 
gwarantuje to jej większą kolorystykę.
Wszystkie pomysły bierze z głowy, nie zdarzają się identyczne 
przedmioty. Każdy ma indywidualny charakter. Inspiracje bierze 
z otaczającego świata, pomocna jest też wyobraźnia. Wśród 
przedmiotów wyplatanych znajdują się: wazony, świeczniki, tace, 
ozdoby świąteczne, kwiaty. Wszystkie przedmioty są w pełni 
użytkowe. Dodatkowo w pracach Artystki można podziwiać 
kwiaty z bibuły, wstążki, koszyczki z papieru oraz choinki 
z szyszek. Wybrane eksponaty można obejrzeć u Pani Aleksan-
dry w domu, na Dożynkach gminnych i powiatowych, Święcie 
Pszczoły w Okszowie i innych imprezach folklorystycznych.

Twórczyni ludowa
HENRYKA FORYSIUK

Pniówno, Gmina Wierzbica

Twórczyni ludowa
ALEKSANDRA KULBICKA
Pniówno, Gmina Wierzbica
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Już od dziecka interesuje się rękodziełem, choć dopiero kilka 
lat temu zajęła się tym na poważnie. Swoje pierwsze pisanki 
wykonała dwanaście lat temu, z czasem rozwijała technikę w bar-
wieniu i skrobaniu ich. Używa wydmuszek kurzych oraz gęsich. 
Na portalach społecznościowych udostępnia zdjęcia swoich prac, 
bierze udział w kiermaszach i festynach ludowych. Od kilku lat 
zajmuje się także wyrobem pierniczków bożonarodzeniowych, 
takich jak: sanki, wozy, chatki, choinki itp. Od czasu do czasu 
zajmuje się także grawerowaniem wzorów na szkle. Wszystkie 
te zajęcia sprawiają jej dużo radości, ponieważ są one jej hobby. 
Dzięki nim nauczyła się cierpliwości oraz precyzji. Jest dumna ze 
swoich prac i cieszy się z każdego miłego słowa na ich temat.

Z wykształcenia mistrzyni krawiectwa. Uwielbia wykonywać 
robótki ręczne, w szczególności hafty i robótki szydełkowe. 
Spod jej ręki wychodzą przepiękne serwety, obrusy i zachwy-
cające koronki. W pracach Artystki można podziwiać zdobione 
haftem poduszki oraz pościel. Stara się z pokolenia na pokolenie 
przekazywać swoje wspaniałe umiejętności.

Twórczyni ludowa
MAŁGORZATA WOSK

Gmina Wierzbica

Twórczyni ludowa
DANUTA BŁAZUCKA
Gmina Wojsławice
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Od najmłodszych lat miała swój własny zaczarowany świat. Pierwszymi 
kredkami w życiu była kreda, którą rysowała różne postacie po meblach 
i podłodze. Jako córka najlepszej krawcowej w okolicy podpatrywała swoją 
mamę jak szyła, robiła kwiaty i ozdoby choinkowe z bibułki. Nauczyła się 
szyć różne ubranka dla swoich uszytych lalek. W latach późniejszych szyła 
ubrania dla siebie, koleżanek oraz dzieciom do szkoły. Następną pasją było 
szydełko. Robiła serwetki, poduszki, czapki , kwiatki, a następnie przy-
szedł czas malowania obrazów, lepienia z gliny, tworzenia przeróżnych 
aniołków z masy solnej oraz płaskorzeźby z gipsu. W długie zimowe 
wieczory wyplata z wikliny papierowej różne przedmioty. Są to m.in. koty, 
wianki, ozdobne pudełka, koszyczki. Lubi bawić sie wycinaniem serwetek 
z papieru. W okresie letnim tworzy przeróżne postacie z dyni i cukini, które 
nie jeden raz były ozdobą miejscowych Dożynek. Brała udział w konkur-
sie na najładniejszą kompozycję warzywno-kwiatowa, w której zdobyła 
wyróżnienie. Marzeniem Artystki jest spróbowanie rzeźbienia w drewnie.

Z działalnością kulturalną związana jest od bardzo dawna. 
W latach 70-tych, będąc uczennicą I LO w Chełmie, pracowała 
w Teatrze Ziemi Chełmskiej, a następnie w Teatrze Poezji 
„Wersety”. Od 1976 roku rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku 
Kultury, będąc opiekunem wielu grup artystycznych uzdolnionej 
młodzieży i dorosłych. W roku 2011, otrzymała od Ministra Kultury 
odznakę honorową ”Zasłużony Dla Kultury Polskiej”. Jej nową 
pasją od kilku lat stała się fotografia artystyczna i reporterska, 
a także malarstwo. Swoje prace wystawiała na wernisażach 
w Bibliotekach Pedagogicznej i Powiatowej w Chełmie, Brama 
Grodzka w Lublinie, a także w Bibliotece Gminnej w Okszowie. 
Jednak najwięcej, bo każdego roku uczestniczyła w wystawach 
zbiorowych „Pasji” w Chełmie. Od 2016 r. jest szczęśliwą eme-
rytką, która nie wyrzeka się swoich pasji, a także współpracy 
z ośrodkami pracy twórczej.

Twórczyni ludowa
MARIA CIOŁEK

Gmina Wojsławice

Twórczyni ludowa
JOLANTA JAROSZ
Gmina Wojsławice
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Jadwiga Mejcher zajmuje się szyciem torebek ozdobionych aplika-
cjami kwiatowymi, które są umieszczane na firankach, zasłonach, 
narzutach i poduszkach. Ozdabia tym również bluzki i spódnice. 
Bardzo często szyje stroje ludowe dla Domu Kultury w Wojsła-
wicach. Swoje prace wystawia na kiermaszach organizowanych 
w Powiecie Chełmskim.

Jak podkreśla z uśmiechem „maluje od przedszkola”. Najpierw 
były urocze królewny, których portrety przyniosły mu pierwsze 
sukcesy, będąc jednocześnie zachętą do dalszego twórczego 
rozwoju. Potem przyszedł czas na dojrzalsze inspiracje. Dziś 
uprawia malarstwo sztalugowe, na płótnie i drewnie, choć 
praktykuje także rysunek ołówkiem oraz tuszem. Jest autorem 
blisko setki prac, w tym około 20 obrazów sakralnych malo-
wanych na desce, które zobaczyć można w „Galerii Synagoga” 
w Wojsławicach.

Twórczyni ludowa
JADWIGA MEJCHER

Kukawka, Gmina Wojsławice

Twórca ludowy
MAREK WEPA
Gmina Wojsławice
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Twórczość ludowa towarzyszyła Ryszardowi Staińskiemu od 
zawsze. Najczęściej rzeźbi w drewnie lipowym, którego wyraźny 
i głęboki zapach unosi się na przydomowym podwórku, gdzie leżą 
wielkie kłody drzewa. Każdy z jego wyrobów to prawdziwe ręko-
dzieło wykonane ręką mistrza, bez względu na to czy uwiecznił 
w nim postać wiejskiego grajka, anioła, czy też sławnego dzisiaj 
Jakuba Wędrowycza. Zwykle przedstawia w swym dziełach ludzi 
wsi przy prostych polnych pracach, toczy w drzewie kołowrotki, 
talerze, świeczniki, jak również rzeźbi urokliwe kapliczki. Na 
szczególną uwagę zasługują wyrzeźbione przez niego 2 metrowe 
kapliczki, w Kolonii Partyzantów i w Żurawlowie, o zdecydowanie 
nietypowym kształcie i niespotykanych zdobieniach. Jego niezwykle 
bogaty dorobek kulturalny można zobaczyć podczas regionalnych 
jarmarków i kiermaszy, które stanowią również niebywałą okazję 
do zobaczenia artysty „przy pracy”.

Twórczy ludowi
IRENA, RYSZARD I MARCIN STAIŃSCY

Gmina Wojsławice

Irena Staińska od dzieciństwa miała zamiłowanie do szydełkowa-
nia. Zrobienie jednej serwety średniej wielkości zajmuje Jej około 
tygodnia. Gdy siada do szydełka głowę zajmują już tylko słupki, 
półsłupki, oczka i pętelki. Najwięcej czasu poświęca serwetom, ale 
na świątecznym stole miały okazję pojawić się też m.in. wyszydeł-
kowany aniołek oraz koszyczek wielkanocny. Wykonane ozdoby 
cieszą oko i wprowadzają niepowtarzalną atmosferę w domu. 
Mogą być również doskonałym iniebanalnym upominkiem dla 
najbliższych. Pani Irena prawie rokrocznie doceniana jest m.in. 
na Przeglądzie Twórczości Ludowej w Krasnymstawie.

Rzeźbiarstwo to w przypadku Marcina Staińskiego kontynuacja 
rodzimej tradycji przekazywanej z ojca na syna. Od blisko 6 lat, 
podpatrując warsztat twórczy ojca - Ryszarda Staińskiego, z po-
wodzeniem realizuje się w trudnej sztuce rzeźbiarskiej tworząc 
m.in cudne rzeźby aniołów, a nawet własnoręcznie rzeźbiąc 
szachy. Owocem jego twórczej pracy są także wyroby ze słomy, 
wśród których są widowiskowe wiatraki i kapelusze. Od kilku lat 
maluje obrazy olejne przedstawiające scenki życia kultu ludowego.
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Pasję do rękodzieła odziedziczyła po przodkach. To babcie, które robiły na drutach 
oraz szyły proste ubrania zainspirowały Panią Dorotę do rozwijania swoich umie-
jętności pod kątem robienia na drutach oraz szydełkowania. Dodatkowo tworzy 
różnego rodzaju ozdobne kompozycję kwiatowe z materiałów, krepiny i kolorowych 
piórek, butelki ozdabiane cukierkami, bukiety cukierkowo-kwiatowe, koszyczki 
z mydła, biżuterie z nici i koralików, palmy wielkanocne, świąteczne ozdoby i stroiki, 
a także wieńce dożynkowe. To małe tworzenie przynosi odprężenie, odpoczynek 
i zadowolenie z wykonanej pracy. Jest odskocznią od codzienności.

Swoją twórczą pracę zaczęła kilkanaście lat temu. Samodzielnie 
ucząc się posługiwania szydełkiem i drutami, wyszywając proste 
wzory na domowych firankach. Po pewnym czasie zaczęła two-
rzyć coś trudniejszego. W jej dorobku znajdujemy kunsztowne 
serwety, dekoracje świąteczne oraz obrazki wykonane haftem 
krzyżykowym, które można spotkać na imprezach gminnych 
oraz powiatowych.

Twórczyni ludowa
DOROTA ANTONOWICZ

Gmina Żmudź

Twórczyni ludowa
BARBARA DZIKOWSKA
Gmina Żmudź
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Pani Beata już od najmłodszych lat interesowała się rękodziełem. Jednak 
ze względu na wcześniejszy brak czasu, swojej pasji zaczęła się całkowicie 
poświęcać od niedawna. Obecnie zajmuje się robieniem na drutach, 
szydełkowaniem oraz haftem. Z pod jej rąk wychodzą piękne obrusy, 
chodniczki wykonane z włóczki lub materiału oraz fartuszki wykonane 
na szydełku. W jej dorobku twórczym znajdziemy również palmy, jajka 
wielkanocne, bombki bożonarodzeniowe, kwiaty z bibuły i materiału, 
wieńce dożynkowe oraz różnego rodzaju plecionki ze słomy. Artystka 
może pochwalić się zajęciem II miejsce za palmę świąteczną, organizo-
wanym przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. Wybrane eksponaty jej 
prac możemy podziwiać na Dożynkach gminnych, powiatowych i innych 
imprezach organizowanych w Powiecie Chełmskim.

Od najmłodszych lat zajmuje się rękodziełem. Pasją jej jest szy-
dełkowanie i robienie na drutach. Wykonuje obrusy, serwetki, 
koszyczki, bombki oraz aniołki. W wolnych chwilach zajmuje się 
również wykonywaniem przeróżnych zdobień typu quilling. 
Pani Danuta może również pochwalić się zajęciem II miejsca 
w konkursie „Mój ogród” na dożynkach gminnych. Wybrane 
eksponaty jej prac możemy obejrzeć w domu artystki, a także 
na Dożynkach gminnych.

Twórczyni ludowa
BEATA FRONC

Roztoka, Gmina Żmudź

Twórczyni ludowa
DANUTA GAJEWSKA
Gmina Żmudź
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Zofia Łygas od zawsze zajmuje się szydełkowaniem, haftem 
krzyżykowym oraz robieniem na drutach, z których wykonuje 
piękne prace rękodzielnicze. W jej dorobku twórczym możemy 
również podziwiać różnego rodzaju pisanki, palmy, obrazy ze 
skóry, zwierzęta i dywaniki powstałe z materiałów, a także prace 
wykonane metodą origami. Corocznie bierze udział w wystawach, 
konkursach gminnych i powiatowych zdobywając nagrody.

Kultura ludowa zawsze była jej pasją, zaczynała od haftów. 
Jej dom jest jedną, wielką galerią. Na ścianach prezentują się 
malowane haftem krzyżykowym, liczne pejzaże, natomiast w wa-
zonach - krepinowe kwiaty. Bardzo dużo obrazów wykonanych 
jest z kory brzozy. Artystka bardzo chętnie wykonuje ozdoby 
i kwiaty ze słomy, pisanki, serwety oraz obrusy wykonane na 
szydełku. W dorobku twórczyni są także obrazy wykonane ze 
skóry, suszonych kwiatów oraz ręcznie tkane gobeliny. Ogrom 
i wszechstronność twórczości wzbudza zachwyt i podziw. 
Motywem przewodnim jest wieś i wszystko co z nią związane. 
W domu Artystki wisi niezliczona ilość pejzarzy i widoków od-
wzorowujących wiejskie życie. Wanda Żarnicka charakteryzuje się 
wielką wyobraźnią, która pomaga jej w tworzeniu przepięknych 
prac. Potrafi zrobić „coś z niczego”.  

Twórczyni ludowa
ZOFIA ŁYGAS

Gmina Żmudź

Twórczyni ludowa
WANDA ŻARNICKA
Gmina Żmudź
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